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1. Iesniegumu apstiprināšana 

 

Pirms kopsapulce sākas, visi jautri sarunājas par videozvaniem. 

Dāvis atklāj 8. kopsapulci, iesniegumi šobrīd nav saņemti. Dāvis pārbauda e-pastu un parāda A. 

Langina humora pilno iesniegumu. Īsi un kodolīgi. Paula cenšas piekļūt videozvanam un tas izdodas. 

Izlasām Irinas iesniegumu. Visi ir par iesniegumu apstiprināšanu (Kaspars izliekas, ka atturas). 

 

2. Darba kārtību apstiprināšana 

 

Gunai radās jautājums par fizikas virziena padomes studentu un noskaidrojās, ka tas joprojam ir  

Kristiāns Križmanis. Linda pārliecinās, ka Anete protokolē. 

Vienbalsīgi tiek apstiprināta darba kārtība. 

 

3. Attālinātās studijas 

 

Dāvis: Tiks izskatīti atsevišķi gadījumi. Par eksāmenu kārtošanu – neviens nerēķinās, ka eksāmeni 

būtu jākārto klātienē (visticamākais to darīsim attālināti). Tas ir rektora rīkojumā no marta, ka studiju 

programmas docētājs nolemj par eksāmenu formu. Visu pārsvarā var darīt ar videozvanu. Galvenais 

par formātu nedēļu pirms paziņot studentiem. 

Guna: Vai kursa vecākajiem to info var nodot apkopotā formātā, kā rindkopiņu? 

Dāvis: Kitija, vai tu to varēsi? 

Kitija: Es tikko pievienojos sapulcei. 

Dāvis: Mēs bijām saņēmuši LUSP aptauju par studijām, sūdzībām, par kursiem un pasniedzējiem. 

Kitija jau šodien uzrakstīja pasniedzējiem, cerams, tagad varēsim visu sarunāt ar pasniedzējiem. 

Kopā ir ap 100 cilvēku no mūsu fakultātes atbildējuši uz aptauju. Problēmas ir ka par daudz jādara, 

kontroldarbus padara grūtākus, lai kompensētu laiku. Salīdzinot ar pirmo anketu ir daudz atsaucīgāki 

cilvēki. Situācija ir uzlabojusies, bet ir pāris sāpīgās vietas, sāpīgie kursi. Vai varam pāriet pie nākošā 

jautājuma?  

 

4. Noslēguma darbi 

 

Dāvis: Noslēguma darbus varēs iesniegt elektroniski, nevajag fiziskā formā. Lielākā problēma 

optometristiem – nevar veikt mērījumus un iegūt datus, jo nepieciešams cilvēks, kuru izmeklēt. 

Krūmiņa ir komentējusi, ka viss ir nokārtots, daži ir pamainījuši savas gala darbu tēmas, tiem, kas 



nevar, kuriem tiešām vajag cilvēkus, tie darbu uzliek uz pauzes un aizstāvēs vēlāk ar īpašu dekāna 

dokumentu, lai nebūtu jāmaksā studiju maksa. 

 

5. Izlaidums 

 

Dāvis: Rektors saka, ka diplomus saņems pa fakultātēm pie konkrētām personām, nebūs ierastā 

formāta. Ir bijusi doma rudenī sarīkot pasākumu, formālāku. Kitenbergs piedāvāja attālināto 

izlaidumu. 

Guna: Tas būtu tik ļoti cringe, mūsu kurss ir pilnīgi pret attālināto. 

Dāvis: Man arī sķita, ka tas ir bišķīt muļķīgi. 

Irina: Tu mācies 3-4 gadus, lai nosvinētu izlaidumu minecraft… (nopūta) 

Dāvis: Labāk rudenī uztaisīt normālu pasākumu, visiem kopā. 

Guna: Bet tad tas piepildīs tās memes, kas bija karantīnas sākumā. 

Laura: Tad tu varēsi flexot, ka tev bija izlaidums minecraft       

 

6. Fakultātes mentoru programmas koordinatora vēlēšanas 

 

Dāvis: Mums šodien ir vēlēšanas! Nepieciešams fakultātes mentoru koordinators. Semestris drīz 

beigsies un nākošajā pirmkursniekiem vajadzēs mentorus. Veckursnieki piesakās būt par mentoru un 

pirmkursnieki piesakās par mentorējamo. Lielie palīdzēs, atbalstīs mazos. Galvenais mums vajadzēs 

kādu koordinatoru starp mentoriem un mentorējamajiem, lai būtu attiecīgās studiju programmas, 

vienlīdzīgi sadalīts studentu daudzums. Iepriekšējā bija Katja un teica, ka nepieciešams atbildīgs 

cilvēks. LU SP grib, lai līdz 12. maijam ir ievēlēts koordinators. 

Linda: Biju uz mentoru tikšanos, teica, ka vajadzētu būt apmācībām, lai koordinators saprastu, kas 

viņam jādara. Būs skaidrāki uzdevumi mentoram un vadlīnijas koordinatoram. Iespējams būs jāveido 

pasākums fakultātē, lai izveidotu saikni starp mantoriem un mentorējamajiem. Varētu samainīt pēc 

Baldones mammas, lai nav kāds mīļāks mentorējamais. Vajadzēs taisīta aptaujas vai mentorējamajam 

der mentors. 

Guna: Varu piebilst, ka datoriķiem ir mentoru dienas, kur viņi kopā ēd maizītes/cepumus. 

Dāvis: Tātad mums vajadzēs izvirzījumus caur Polly. Pagaidām nesanāk. 

Laura: Kad galvenais koordinators sāk kaut ko darīt? 

Linda: Jūlijā, kad studenti sāk pieteikties. 

Kvēsele uztraucas: Tagad tikai izvirzām? (jo viņas vārds parādījās) 

Dāvis: Tikai izvirzām, viss labi. 

 



Izvirzījumi: Kvēsele, Laura, Linda, Anete, Kitijas abas, Sanita, Laurita. 

Apstiprina: Kvēsele, Laura. 

 

Dāvis: Vajadzētu vienoties par laikiem. 

Izvirzījumi laikiem: 2;2;3 (7),  1;1;2(7), pi;pi;pi(3) 

 

Guna: Kaspar, lūdzu atrodi simbolus 

Dāvis: Jā, latekā (nevis lateks) Balsojam, Ā es pats neesmu nobalsojis. Mēs esam 18, no tiem 17 

biedri. Atkārtots balsojums. 

  

Izvirzījumi laikiem: 2;2;3(9), 1;1;2(6) 

Dāvis: Kvēsele pirmā izteiksies, izmetam Lauru no sapulces. 

 

Kvēsele runā: Es gribu šo amatu, esmu sazinājusies ar atbildīgo par mentoru programmu, plānoju būt 

uz nākošo darba grupu. Būtu tīri nice būt par koordinatoru, biju gan mentors, gan mentorējamais, biju 

gada mentors. 

Guna: Super, ka aizstāvēji savu gada titulu. Ko darītu labāk kā Katja? 

Kvēsele: Likšu visus pa programmām. Runāju ar Renāti No LUSP. Pirms kopsapulces domāju par 

pasākumiem. 

Kaspars: No 1 līdz 10 (gribēšana, laiks)? 

Kvēsele: Iespējams paņemšu akadēmisko, lai vairāk darbotos SP, menedžēšu laiku. 

Linda: Tā nebija Katjas vaina, ka cilvēki nebija salikti pa programmām, tāpēc jautājums – vai 

sazināsies ar IT servisu un LUSP? 

Kvēsele: Jā. 

Linda: Vai tev ir kādi konkrēti mērķi? 

Kvēsele: Lai būtu labāks savstarpējais kontakts, lai studenti nepazūd, lai visi viens otru pazīst. 

 

Dāvis: Laiks jautājumiem beidzies, vari pieklājīgi pati aiziet, ielaižam Lauru. 

 

Laura runā: Vēlos attīstīt līderu prasmes, ir pieredze cilvēku koordinēšanā no zinātnieku nakts. 

Kaspars: No 1-10? 

Laura: 8,5. 

Linda: Vai tev būs vēlme un  varēšana komunicēt ar mentoriem mentorējamajiem, LUSP un IT 

servisu? Būs laiks? 

Laura: Jā, viss būs. 



Guna: Čaaav. Pārējiem ir garlaicīgi jautājumi. Vai tu redzēji vai Katjai bija kaut kas jādara citādāk? 

Laura: Nezinu, kādas problēmas bija Katjai, zinu, ka bija jāmaina cilvēki vietām. 

Guna: Kāds tev ir mērķis? 

Laura: Uzlabot līderības prasmes, laika organizēšanu. 

Dāvis: Izskatās ka jautājumu vairāk nav. 

(Laura iziet) 

 

Diskusija: 

Dāvis: Ko jūs domājat? 

Andra: Kvēsele izskatās daudz motivētāka. 

Guna: Jā, bet Laurai būtu lielāks ieguvums.  

Dāvis: Bet kura labāka? Abas ir labas. 

Andis: Kvēsele ir bijusi fantastisks mentors, būtu loģiski, ka viņa tiek tālāk pa karjeras kāpnēm. 

Kristiāns: Tā ir mazāka atbildība, nekā ballēs, atbalstu Lauru. 

Anete: Atbalstu Lauru, jo Kvēsele ir drošāka. 

Langins: Varbūt Kvēselei Baldoni? 

Jup 

Linda: Ja Kvēsele ņems akadēmisko, tad viņa var uzņemties vairāk, bet Laura plāno pabeigt studijas, 

un viņai ir mazāk iespēju izaugt un sasniegt kaut ko SP. 

Irina: Piekrītu Lindai, bet varbūt Kvēselei būtu Baldone, bet viņai vajadzēs izdomāt ko darīt, ja viņa 

paņems akadēmisko. 

Guna: Kvēselei nav problēma arī, ja nepaņems akadēmisko. 

Linda: Viņai ir maz iespēju kaut ko pie mums izdarīt, ja viņa maģistros ies ārzemēs. 

Dāvis: Veidoju Poly. Žēl, ka redzam balsojumus.  

Dāvis: Laura, es tevi apsveicu, tu esi mūsu fakultātes mentoru koordinators! 

Laura: Paldies! 

 

7. Baldone  

 

Dāvis: Grūti pateikt, kas notiks ar situāciju valstī, vai drīkstēsim rīkot, rīt no valdības zināsim vairāk. 

Ir cerība, ka augustā jau varēs. Izskanēja viedoklis, ka varētu vēlēt Baldones galveno orgu.  

Linda: Varbūt nevajadzētu uzreiz vēlēt, lai cilvēki apdomājas. Iespējams nevarēs ievērot 

distancēšanās noteikumus, 3 dienas varētu būtu pārāk ambiciozi. Jāuztaisa Baldones sēdi. 

Guna: Domāju, ka šodien nevēlam, lai sagaidītu rītdienas ziņas no valdības. Par Baldones sēdi – vajag 

organizēt ar konkrētu organizatoru. 



Andis: Piekrītu, ka šodien nevēlam, bet man ir sirdī cerība, ka augusta beigās būs mazāk 

ierobežojumu. 

Saša: Gribēju piekrist Andim, mums ir vēl ļoti daudz laika. Vienmēr var atrast kādu veidu, kā varam 

uztaisīt pasākumu, ne online, varbūt kā citādāk. Būsim pozitīvi! 

Dāvis: Varbūt samazināsim dalībnieku skaitu, gribētos galveno orgu, bet ne šodien. Lai ir kāds kurš 

seko līdzi. 

Anete: Valdībai ir bail no 2. viļņa, rudenī studijas varētu atsākties attālināti, tāpēc piekrītu Dāvim, 

vajag kādu, kas seko līdzi. 

Linda, Guna, Irina: Piekrītu Anetei. 

Dāvis: Varbūt sēde pēc 2-3 nedēļām un tad domāsim vairāk par Baldoni. 

 

8. Fizmatdienas??????? 

 

Dāvis: Bija runāšana par Fizmatdienām, bet ko varam darīt? Es neatbalstu laivu braucienu rudenī, jo 

pēc tam drīz nākošās FMD. Varbūt vasarā attālinātu ČŅP. 

Rolands: Šobrīd nenotiek nekādi pasākumi, varbūt citāda formāta pasākumu, lai nav tā, ka nekas 

nenotiek. 

Irina: Es arī neatbalstu FMD rudenī, jo atnākot uz FMOF tev stāsta par FMD un tev ir motivācija 

palikt līdz gada beigām, lai tās sagaidītu. Ja tās būs sākumā, nebūs tā gandarījuma sagaidot. 

Anete: Varbūt kaut ko online, bet varētu padomāt par mājaslapu. 

Runa par mājaslapas pievienošanu uz LU serveri, bet tas ir sarežģīti. 

Linda: Es arī sākumā domāju par pasākumiem attālināti, bet tagad domāju, ka FMD jābūt FMD laikā, 

lai būtu sajūsmas līmenis, nav jēgas pārcelt pasākumus. Labāk veidot kaut ko jaunu. 

Guna: Atgādināšu, ka rudenī SP knapi tiek galā ar darbiem. 

Dāvis: Mēs nevaram aizstāt FMD ar online, jādomā kas jauns. 

Guna: Kvēsele, man ir super žēl, ka tā šogad notika ar FMD. 

Dāvis: Nu neko, nākošgad dzersim divkārt. Lācis teica, ka boļševiki aizliedza alkoholu un viņš tikai 

saņēma papīru un aizgāja ar vecākiem uz kafejnīcu, nav īsti ko atcerēties. Varbūt mums jāuztaisa 

zvana dzeršanas pasākums. 

Langins: Cehs pret cilvēci jeb cards against humanity latviešu versija. 

Kvēsele: SZF būs attālināts pasākums. 

 

9. Budžeta izmaiņas 

 



Dāvis: Ir nopietni, ar pasākumiem ir kā ir. Līdz 12.maijam jābūt gatavam plānam. Mums jāsaprot ko 

ar  to darīt. Nē Laura, mēs nevaram pirkt alkoholu no budžeta. Varam pirkt tikai elektroniski, varam 

taisīt jaunus komandējumus, kurus tagad nevar, var centralizētajos iepirkumos kaut ko skatīties un 

grāmatās. Tur varētu pārbīdīt 1500 eiro kas bija paredzēts FMD. No kultūras nevar naudu uz visurieni 

pārvietot. Tātad mājaslapai nevaram finansēt. Vai ir kādi ieteikumi, idejas? 

Guna: Iepriekš SP ir atbalstījuši Merseburgu. 

Kaspars: Merseburga šogad nebūs. 

Guna: Mēs nevaram caur centralizētajiem pasūtīt merču ar LU un fizmatu logo? 

Dāvis: Jāskatās kas ir atbildīgs par iepirkumu. 

Kvēsele: Nevaram pasūtīt vienādus vienkrāsainus kreklus un pēc tam uztaisīt apdruku? 

Langins: Kā ar mikreni, tur bija? 

Dāvis: Mēs tur nevaram novirzīt naudu. Varam mēģināt dabūt kreklus, vai merču. 

Sanita: Tagad varu vienā mēnesī pasūtīt visu merdču, ja budžets būs apstiprināts. 

Linda: Ir džemperi, pie manis 2 kastes, bija e-pastos aptauja, apkopošu rezultātus par nogādāšanu. 

Iespējams, ka daži džemperi būs fakultātē, tiem kuri prasīja, bet jā, drīz pie tiem varēs tikt. 

Dāvis: Labi, būs balsojums, par budžetu. 

 

10. Saliedējošais ar SZF 

 

Rolands: Man pirms pāris nedēļām uzrakstīja pārstāve no SZF, bet tagad ir karantīna un nevaram 

taisīt pasākumu, kas bija plānots klātienē. Mēs atcēlām, bet tagad ir ideja par online saliedējošo. Bija 

izsūtīti e-pasti. Iespējams notiks Zoom, jo ir daudz cilvēku vienā čatā. Vajag cilvēku, kas gatavs 

piepalīdzēt ar otru grupu, ir grūtības organizēt, grupā max 20 cilvēki, citādi mafijai grūti spēlēt. Tas 

notiks 14.05. 18:00. Šodien nosūtīšu e-pastus, vajag aptauju. 

Dāvis piedāvā tagad ierosināt cilvēku. 

Angelina piekrīt palīdzēt, Rolands nosūtīs viņai ziņu. 

Dāvis: Vajag post Facebook un Instagram 

Rolands: Par to biju domājis parunāt ar Irinu. 

 

11. Valdes atskaites 

 

Dāvis: Katram 0.5min. Es daru lietas, cenšamies nokārtot lietas ar Kirilu. Es kaut ko daru, SP dzīvo, 

centos sarunāt par serveriem. 

Linda: Dabūju džemperus, biju uz darba grupu par mentoriem, bija vērtīgi, bija tikšanās ar vadību 

Rolands: Būs saliedējošais ar SZF, aizsūtīju info vēstuli sponsoriem, pārējais atcēlās. 



Kitija Š: Šodien uzrakstīju visiem pasniedzējiem ar kuriem bija problēmas no LUSP aptaujas, 2 jau 

atbildēja, būs ar viņiem jārunā. Man ir grūti šodien runāt. 

Kvēsele: Neesmu darījusi baigi neko, svinēju laivu braucienu, dzerot. Sēžu mājās un mirstu. 

Sanita: Es neko neesmu darījusi, biju uz pāris sēdēm, arī sēžu mājās un mirstu nost. 

Irina: nav pieejama. 

Dāvis: Irinai bija veselības problēmas, bija grūti tikt galā ar mācībām. Top slepenais raksts. 

 

12. Pēdējās SPP un domes atskaites 

 

Dāvis: Studiju padomes sēdes vairs nebūs, pārorganizējas kārtība. Matemātiķiem nekas nav mainījies. 

Kas ir ar FSPP? 

Kvēsele: Bija sēde 29. aprīlī, bet es neko neatceros. 

Langins tikko pieslēdzās no citas sarunas. 

Langins: FSPP/OSPP? Sēdē runājām par pagājušā semestra aptaujām, pasniedzēji raksta 

paskaidrojumus, viņi runāja par gala pārbaudījumiem, es neklausījos, jo bija garlaicīgi. 

Angelina: OSPP runājām par budžetu, un viss. 

Dāvis: Domes sēde notika šodien. 

Guna: Par domes sēdi – Kitenbergs mainīja savu fonu katru reizi kad runāja, tas bija smieklīgi. G. 

Krūmiņu vēlreiz pārvēlēja par Opto programmas vadītāju, ievēlēja vienu zinātnisko asistentu. 

Matemātiķiem nepatika, ka nolikumā bija matemātiska frāze, tāpēc nācās pārfrāzēt.  

Andra: Beigas tikai norunājām nākošo reizi maijā. 

Dāvis: Bija iesniegumi uz dekāna amatu un bija tikai viens pieteikums no S. Lāča. 

Guna: Nomainījās domes sekretāre, jo M. Ziņģe jūnija beigās iet projām. 

 

13. LU SP aktualitātes 

 

Guna: Mums atsāksies 2 mēnešu kopsapulce, kur beidzot ievēlēsim LU SP priekšsēdētāju no 2 

kandidātiem. Kopsapulce sākās martā. Bija online hakatons, bet maz dalībnieku, tomēr daudz labu 

ideju. Bija LU SP aptauja par studijām, no beidzējiem 1/3 viss ir slikti. 

Kitija K. B.: Noslēpums, bet būs LU online sporta spēles. 

Linda: Pat ja LU SP nebūtu iespēju neievēlēt, jūs tāpat spētu neievēlēt. 

Andis: Par sportiem drīz būs vairāk info. LU SP strādā pie jaunās doktorantūras modeļa ieviešanas. 

Vairāki projekti notiek reizē. Maijā būs online talantu šovs. Strādājam pie budžeta. (es biku atslēdzos) 

Būs labas naudas balvas, stipendijas. Sociālais virziens – dienesta viesnīcas. Pats strādāju pie ārvalstu 



studentu pārstāvniecības izveidošanas zem LU SP. Atbildot uz Langina jautājumu – tika uzrunāti 

personīgi doktoranti. Strādājam, cīnāmies. 

Guna: Par LSA – prezidentei pagarināja termiņu, nebija kandidāta. LSA jau palielināja algas, tāpēc 

visām studentu padomēm būs lielākas dalības maksas. Bet viņi ir šausmīgi svarīgi, lai pārstāvētu 

studentu viedokli. 

 

14. Dažādi 

 

Dāvis: Man ir ko teikt. Tā kā sākās covid trauksme, esam aizmirsuši par mēneša aktīvistiem, tāpēc 

būs trīs. Februārī – Linda par stratēģisko semināru, martā – Irina par Skolu 2020, aprīlī – Kitija A. Š. 

par studijām, akadēmisko virzienu. 

Langins: Fizmatu smilšu kaste notiks? (ziepju kaste) 

Daniels un Kvēsele: Jārunā ar Ģirtu, ir doma uztaisīt online. 

Andis: Paldies par KS, ir sajūta kā mājās. 

 

Notiek dalīšanās ar savām pašizolācijas  nodarbēm, receptēm ar griķiem. 

Linda mājās ēd šokolādi. Dāvis skrien divpadsmitos naktī pa Ogri.  

 

Sēde beigta: 20:31 

Sēdi protokolēja: Anete Bērziņa 

 


